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หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬารายการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ ๒๙
คุณสมบัตนิ ักกีฬา
๑. เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย และไม่เคยแข่งขันในนามของประเทศอื่น (กรณีบคุ คล ๒ สัญชาติ)
๒. ไม่เป็ นบุคคลที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลทางคดีอาญา
๓. ไม่เป็ นบุคคลที่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรง โรคเรื อ้ รัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรื อรุนแรง หรื อติดสารเสพติด
รู ปแบบวิธีการคัดเลือกตัว
การคัดเลือกตัว แบ่งออกเป็ น ๒ รอบ ดังนี ้
รอบที่ ๑ ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน
๒๕๕๙ ผู้ที่จะเข้ าไปแข่งขันในรอบที่ ๒ จะต้ องมีคะแนน MQS (Minimum Qualification Score) ไม่น้อยกว่าที่กําหนด
ประเภทละ ๙ คน ดังนี ้
๑) คันธนูโค้ งกลับชาย คะแนนที่กําหนด ๕๘๐ คะแนน
๒) คันธนูโค้ งกลับหญิง คะแนนที่กําหนด ๕๖๐ คะแนน
๓) คันธนูทดกําลังชาย คะแนนที่กําหนด ๖๔๐ คะแนน
๔) คันธนูทดกําลังหญิง คะแนนที่กําหนด ๖๓๐ คะแนน
ในกรณีที่ในแต่ละประเภทมีนกั กีฬาทําคะแนนถึงคะแนนที่กําหนดน้ อยกว่า ๔ คน อนุญาตให้ นกั กีฬาที่
ได้ คะแนนสูงสุด ๖ คน แรกเข้ าสูก่ ารแข่งขันในรอบที่ ๒ ต่อไป
รายละเอียดการแข่งขันให้ เป็ นไปตามประกาศแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๙ ซึง่
ทางสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยจะประกาศต่อไป
หมายเหตุ คะแนน MQS ได้ มาจากค่าเฉลีย่ คะแนนจากการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๘
ประกอบกับคะแนนเฉลีย่ จากการแข่งขันซีเกมส์ ครัง้ ที่ ๒๘ ณ ประเทศสิงคโปร์ แล้ วพิจารณาหาคะแนนที่เหมาะสมเพื่อ
กําหนดเป็ นคะแนน MQS
รอบที่ ๒ เพื่อให้ ได้ นกั กีฬาประเภทละ ๔ คน แบ่งการแข่งขันออกเป็ น ๓ ครัง้ ณ สนามกีฬาหัวหมาก
การกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี ้
ครัง้ ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ครัง้ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
ครัง้ ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
การแข่งขันในรอบที่ ๒ มีรายละเอียด ดังนี ้
๑. ในแต่ละครัง้ จะยิง ๒ วัน วันละ ๔ รอบ รอบละ 36 ลูก (คันธนูโค้ งกลับยิงระยะ ๗๐ เมตร และคัน
ธนูทดกําลังยิงระยะ ๕๐ เมตร)
ต่อหน้ าที่ ๒.

๒. โดยจะนับคะแนนที่ดีที่สดุ ๒ ครัง้ จาก ๓ ครัง้
๓. เมื่อรวมคะแนน ๒ ครัง้ ที่ดีที่สดุ ของนักกีฬาในแต่ละคนแล้ ว หากมีนกั กีฬาที่อยู่ในระดับที่ ๔ ของ
แต่ละประเภทมีมากกว่า ๑ คน จะใช้ วิธีการยิง Shoot Off เพื่อคัดเลือกให้ เหลือนักกีฬาเพียง ๑ คน
๔. ค่าสมัครลงแข่งขัน ครัง้ ละ 500 บาท
๕. นักกี ฬามีสิทธิ์ เข้ าทํ าการคัดตัวในรอบที่ ๒ ได้ เพียง ๑ ประเภทคันธนูเท่านัน้ โดยให้ แจ้ งกับทาง
สมาคมฯ เมื่อทราบผลการแข่งขันในรอบที่ ๑ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ขอแสดงความนับถือ
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